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wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel

MOJE DZIECKO NIE CHCE CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA

OKRYCI SZATĄ MARYI

„Nasze dziecko odwróciło się od Pana Boga i od Kościoła”. Nikt nie zdoła policzyć, w ilu domach z ust rodziców,
babć i dziadków da się usłyszeć tę bolesną skargę. Wychowywali swe latorośle, jak umieli, przynieśli do chrztu,
przygotowali do I Komunii św., do bierzmowania – i oto nagle słyszą: „Wypisuję się z Kościoła”, „Jestem
niewierzący”, „Jestem dorosły, to moja sprawa, nie wtrącajcie się”.

Brązowy szkaplerz to nie talizman, nie ma właściwości
magicznych. Noszenie go nie zagwarantuje nam
automatycznie zbawienia. Od wieków jest on
natomiast symbolem pójścia za Chrystusem na wzór
Maryi, najdoskonalszej uczennicy Pana

fundacja i agencja w jednym

subiektywny przewodnik na lato

niedziela młodych

ARTUR I PRZYJACIELE

UKOCHANA WEZUWIUSZA

POGADAJ Z OJCEM

Założyli agencję marketingową zatrudniającą ludzi,
którzy nie mogą pracować poza domem, bo są
sparaliżowani. Jest ich czternaścioro, w tym ośmioro
niepełnosprawnych. Razem tworzą firmę Leżę i Pracuję

Co wspólnego ma drżenie ziemi z miłością, skąd
wzięły się animozje dwóch wiosek i czego szukali tu
Tyberiusz i Lenin? Może nie znajdziesz wyczerpujących odpowiedzi na te pytania, ale i tak warto, byś
przeczytał ten artykuł do końca. Mam taką nadzieję

Moje wspomnienia dotyczące modlitwy sięgają
pacierza odmawianego pod czujnym okiem babci.
Dzień w dzień. Przecież jego znajomość i jeszcze paru
innych modlitw była przepustką do Pierwszej Komunii
Świętej.
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 28. NUMERU „NIEDZIELI” 14 NA LIPCA 2019 R.
Moje dziecko nie chce chodzić do kościoła
Co się stało, że nasz syn, ministrant, lektor, absolwent szkoły katolickiej odrzuca dziś Kościół? Gdzie
popełniliśmy błąd? I co zrobić w takiej sytuacji: podjąć dyskusję, modlić się, czy wyrzucić dziecko z domu?
Polskie serce w sercu Indii
Jeevodaya to Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych, znajdujący się 30 km od Raipuru, założony półwieku
temu przez ks. Adama Wiśniewskiego – polskiego pallotyna. Od 30 lat kieruje nim dr Helena Pyz – leczy
trędowatych i przywraca im poczucie godności. Dzięki akcji Adopcja Serca buduje rodzinne więzy miedzy
hinduskimi dziećmi i polskimi rodzicami.
Okryci szatą Maryi
Brązowy szkaplerz to nie talizman, nie ma właściwości magicznych. Noszenie go nie zagwarantuje nam
automatycznie zbawienia. Od wieków jest natomiast symbolem pójścia za Chrystusem na wzór Maryi,
najdoskonalszej uczennicy Pana.
Gruzińskie marzenia
Wybuch niezadowolenia społecznego, demonstracje i starcia z policją w Gruzji mają głębsze przyczyny.
Początek dał im Siergiej Gawriłow, rosyjski deputowany, zwolennik rozbioru Gruzji, który w parlamencie
w Tbilisi przemawiał po rosyjsku z miejsca przewodniczącego parlamentu. Czy była to prowokacja, czy
niedopatrzenie? Już pierwszego dnia demonstracji – wobec brutalnej postawy policji – rannych zostało
kilkaset osób.
Artur i przyjaciele
„Leżę i pracuję” to fundacja i agencja o tej samej nazwie. Pracują w niej osoby poruszające się na wózkach:
Łukasz chory na SM, który jest inżynierem i specjalistą od stron internetowych, sparaliżowany po skoku do
wody; Krzysztof, który pracował w górnictwie, a teraz obsługuje komputer za pomocą specjalistycznych
okularów z gryzakiem oraz inni „wózkersi”.
Ukochana Wezuwiusza
Jako pierwszy uroki wyspy Capri docenił cesarz Oktawian August, a cesarz Tyberiusz spędził tu ostatnie
11 lat życia. W XX wieku na Piazza Umberto I w miejscowości Capri, kawę pijały Elizabeth Taylor, Rita
Hayworth, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot i Jackie Kennedy. Atrakcje wyspy to m.in. Certosa San Giacomo
– stary klasztor Kartuzów, Ogrody Augusta i Marina Piccola, dawny port rzymski z tzw. Skałą Syren a także,
oczywiście, Lazurowa Grota.
MYŚLI DO KAZANIA NA 14 LIPCA – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Jakże to musiało zawstydzać Żydów. Oni, wybrańcy Boży, a nie umieją odpowiedzieć sobie na proste
pytanie: Kto jest moim bliźnim? Reprezentuje ich „uczony w Prawie”, któremu też nie może przejść przez
gardło słowo „Samarytanin”. Odpowiada bowiem na mowę Chrystusa: „Ten, który okazał mu miłosierdzie”.
Dla nas to też wielka lekcja pokory i prawdziwej miłości drugiego człowieka. Bliźnim jest każdy. Dosłownie
każdy. I choć ciężko nam to może przyjąć do wiadomości, ale tak po prostu jest. (Ks. Antoni Tatara)
Opowiedziana przez św. Łukasza przypowieść ewangeliczna wpisuje się w szereg obrazów i historii
zaczerpniętych z codziennego życia, za pomocą których Jezus pragnie pouczyć o głębokiej miłości Boga
do każdej istoty ludzkiej, w szczególności gdy jest ona chora i cierpiąca. A jednocześnie, poprzez słowa

kończące przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie: „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10, 37), Pan ukazuje, jaka
winna być postawa każdego Jego ucznia w stosunku do innych, zwłaszcza do potrzebujących opieki. Chodzi
mianowicie o to, by czerpać z nieskończonej miłości Boga – utrzymując z Nim silną relację w modlitwie – siłę
do tego, by na co dzień troszczyć się konkretnie, na wzór Miłosiernego Samarytanina, o osoby zranione na
ciele i na duchu, proszące o pomoc, także gdy są to osoby nieznane i pozbawione zasobów. (Benedykt XVI)

